NYI-N.° 13

23 JULIOL 1921

CATALVNYA
SOCIAL
BAIX ST. PERE, 1, 3

Una

i

5, BARCELONA

d'acció

norma

No hi ha cap dubte de que entre eLs que'ns.cornbaten i
sobre tot entre els que en s abando
rl'hi molts a quí la moral molesta més que el dogma. N'hi ha d'altres
en els quals el
exacerbat anticlericalisme sembla reconeixer corn a causa, principalment, un estat pa

8eu

t°16gic

especial.

Perd a/ costat d'aquests, n'hi han molts d'Edtres de qui
seria injust sospitar
sincers. Son aquells que des de la seva més tendra infantesa han viscut

ulent

respirat

que
en

no
un

son

am-

aire molt diferent del nostre; han sigut víctimes d'una ensenyanea que
entorn solament hala vist i escoltat an aquells qui jamai es preocu
15", i entre ells, als seus
mateixos pares de lo que per a nosaltres és lo únie necessari. De
la práctica de les virtuts del cristianisme
ha sobreviscut vora d'ells a la creencia de
doctrina d'on rauen i pot ésser que es formin la concióncia de no haver pec,at mai amb
ens

desprecia;

un

i al

seu

:egades

v°111ntat.
d

Misericordiosament obrant, recordem-nos sempre,
vastres relacions amb ells, de la
h°etrina tan benigna i consoladora deis grans teólegs.sobre els alts drets, per dir-ho
així, de
en

concióncia invenciblement errdnia;
de

1,1ea
coi

la

la inflexibilitat doctrinal, conseqüdncia natural i 11d
Possessió de la veritat, pot armonitzar perfectament amb un gran esperit de tole

benevolenea.

Les ?mimes son com les Ilors; volguer-les obrir
bruscament és maltractar-les. Es deuen
°cal'
ambsolicitud en una atmósfera propicia i rodejar-les afectuosament de cuidados que

al/egurin

o
estimulin el seu desenrotllo espontani.
de El millor medi de guanyar per a Jesucrist
les ánimes plenes de prejudicis o ignorants
szi 11:)stra doctrina és evitar curosament tota
discórdia... i pendre com a punt de partida el
esitg comú de disminuir els sofriments i les injusticies
d'aquesta vida.

(Del P. C. Rutten,

Y:

4

en

son

«Manuel d'études soeials».)
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
L'istiu, amb aquelles imperiosos

vacacions de

ha liquidat tots eta eo
mentaris que a l'entorn de l'eterna crisi política
es fan sempre en aquest pais, i el govern, amb

que

parlava

en

S'Uvate,

apedaçament

el darrer

consolidat,

i

tots hern

ej.:1 convenia

a

que fa poc va sofrir,
quedat convençuts de

falta de

cosa

s'ha

que
pillen Tantsols els

en quant una petita no
bélica, perb ja tothom sap a que atendre's
respecte de la mateixa; 'fingía ignora que aixé és
eomédia pura, i que fins a l'octubre (si abans

Unierais donen de tant
ta

ho fan necessari les desavinences deis conser
vadors), no cal pensar en cambia de situaci6 polí
no

no vindrien, tal com avui estan les co
ses, més que a empitjorar la sittiaci6 Ii aixé que
ja és fortament Menta!

tica que

L'actitud del Ministre de Foment, autoritzant
les exportacions.d'oli i arroç,ieondonant penyores
imposades, i sobreseint els expedients instruits
per defraudaci6 en subsisténeies, ha promogut
fortes corrents d'opini6 de protesta i d'extra
nyesa. ?Es que les lleis no es fan per ésser eom

plertes

en

aquest país?

I la

protesta

va

augmen

mida que algúns artioles de primera ne
cessitat pujen de preu, enlloc de balitar com tot
hora esperava. Aixé ha fet que, com una especie
de sinceracié, el senyor Cierva portes a la Ga
tant

a

precisant bé quins son els arti
d'exportaci6 prohibida i quins son els que
han de restar subjectes a gravamen per a ésser
exportats.
Al Marroc segueix l'exércit guanyant noves po
sicions i disputant el terreny als indigens mo
ros. Les nostres baixes sovintejen, perb, veurem
quan sigui acabada aquesta activa acci6 militar,
que htm convingut en dir acci6 de policia, quins
seran els plans del Govern en el que a colonit
zacié es refereix. Porqué és evident que.aquesta
part és la més dificil i la que Espanya no ha
exereitat fins ara en aquellos terres. L'opini6
pública espera i no formula, inentre.stant, ju
zeta
eles

una

R. O.

dici sobre la nostra acci6

al Marroc.

Tota l'atenci6 del mén es fixa aquests dios en
tres aconteixements verament notables: la Con
de

Washington, per

els
de la renda de l'Estat enlloc d'arriscar-se en
recullts
Apart
que
els
milions
aix1
negocia?
de
aquest mar acuse linet
son un vas d'aigua en
del nostre Deute i del desnivel del Pressupeet
est
de l'Estat. Es cosa triste el pensar que aet
agoinbolament de milions no han de fer aixe
riostra
una mica slsquera el desastrés estat de la
Hisenda.
En politice social, rés de nou, a no ésser ees
quants atemptats més a Barcelona, un al Fe"
rrol contra el President de la Federaci6 Patre
nal, i quiscan d'escadusser pei reste d'EspailYe•
subsisténcics
Mentres tant, el problema de les
cases

a

preu segueix

bon

en

els
de

peu, abrí ami

de sindicaci6 obligatoria i contracto
treball per a parlar deis quals es reunirá el
de l'Institut de Reformes Socials el proper Se"

projectes

ple

tembre. El retir obrer

obligatori

ha

rebtlt

sigut

reserves

amb simpatia, encara que amb cortes
per part d'algún element patronal. De totes lee"
la
neres, cal reconeixer que la propaganda de
nova

instituci6 ha
els

sigut

traspassat

ha

tan escassa, que

limits

de les

quasi

principals

e e"

és lástima!

tats.

d'uns professors d'una dita
cola nova», de Madrid, ha aixecat una prote

deportaci6

La

daLs intel-lectuals (aixf s'anomenen ells), de 1A"
teneu d'aquella vila. Sense_més conseqüéncies
El Batlle
seu

carrec,

tat.
A

popular

ferides

seves

Sitjes,

festaci6 de

ring,

de Barcelona ha curat

del°
del

novament posessi6
amb satisfacci6 general de la
i ha

prés

e 11-

blanca, s'ha celebrat una mael
sitnpatia envers l'opulent Mister Dee"
la

l'amo de «Marieel».

Diputacions es constituiran dintre Pee°
ja es formen calondaris sobre les nletei
ees'
xes. A Catalunya sembla que tetes, excepto
quedaran en la mateixa forma.
1 prou... que la calor apreta de deb6.
Les

dies,

i

lee I
maments, la guerra entre grees i turcs,
gociacions d'Anglaterra i Irlanda.
La Conferencia de Washington ha sigut cc°.
ter
vocada pel President deis Estats Units M'S"
seerd
un
Harding, 1 tindrá per objecte arribar a

ESPANYA ENFORA

feréncia

La subscripci6 d'Obligacions del Tm...sor h
gut començada i finida en pocs diez. El G-overe
realitat res
es felicita (le l'éxit. Perb ?pot en
tar satisfet de que tant de diner busqui el racer

la reducei6 d'ar

es
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entre les nacions a ti
de reduir l'armament de
lea mateixes. Son
algunes ja les nacions que han
raostrat llur simpatia per l'idea, entre elles

?Paula. Altres,

les que s'han adherit al pensa
Inent de la
Conferencia sense reserves de cap
mena, com Xina. I altres les que han fet les se
lee

reserves, com Anglaterra que desitjaria que
"(tus d'aquesta reunió s'arribes a una entente
PesPeete a les qüestions del Pacífic, i com el Ja

P6 que ha
demanat explipacions al President
sobre l'abast de l'indicada Conferéncia.
L'idea és simpática; perb no hi ha que oblidar
que la
mateixa no obee.ix mes que al desitg de
solventar les importantIssimes qüestions que afee
11 al
occeá Pacífic, 1 que entre els Estats Units
I. el Jap6 hauran de debatre. Apart de que els
ldeais Pacifistes
del Estats Units no entussias
Ineu a
l'opini6 ja que aquesta es recorda per
de la politica d'aquella República resPecte a la
famosa Societat de les Nacions amb la
quai tant

Barding

fectarnent

d'entussiasme

dent \N'asen.
En la

va

despertar

guerra d'Orient els grecs han

unaamp1ji

el Presi

començat

decidida ofensiva i sembla

que

han obtingut les primeres vietories, després de
IlInt repetidos derrotes
els havien

com els tures
i contra el que arreu s'a
per boca del seo primer
Ministre ha fet l'afirmació categórica de l'abs
Inci6 mes absoluta en agiten belio afer. Tant
aols, eJ soviets
russos sernbla, que en cas de ne

°easionat. En cambi,
Irrnava, Anglaterra;

Moment
Puriós

curiós i

i

trágic

ho seria
de
t:18 flsiquestrágic,
naufragi:
complint-se
l'estudi

com

en

un

les

con

eom s'aguanten les veritats mentres
s'enfonza Tal és, interessant alhora
anunciador d'un altra grossa sotragada
nostra historia social, el fet de la ruptura
frgel

nam
que

Sindicat Lliure amb els patrons. Molta
2ent no s'hi ha fixat prou, i per aixel invitem
"

ensseguir-ho amb atenció, ni que el
sigui motiu de
Pánie.

seguir-ho

„Unes titulars eloqüents, gradualment ex''essives
han
sortint aquestes tres
setrnanes últimes anat
a l'orgue oficial de la «Cor

Ine.i6n General
""ueatos

Libres»,

de trabajadores. Unión de
de Barcelona, dient el 2 de

cus tures, estan disposats a auxiliar
?Quines complicacions reserva l'avenir an
aqueSta qüestió d'Orient?
A Irlanda regna una tranquilitat quasi absoluta,
eom d'anys no havia disfrutat aqueu poble. Les ne
gociacions entre la Comissi6 irlandesa i el Go
vern anglés segueixen dins una gran cordialitat.
roques son les noticies que respecte a les ma
teixes es donen a la publicitat, 1 aixI és dificil
formar criteri del resultat probable d'aquest
moment de contacte que tant pot influir en la
historia d'Anglaterra, en la d'Irlanda i en la del
mon sencer. ?Se ens permetrá, pero, tenir un gest
una mica
dubitatiu respecte a l'éxit d'aquesta

cessitar-ho

los.

conferencia? De totes maneres, conve

no

oblidar

Anglaterra com Irlanda han de estar
un xic fadigades de la seva constant lluita.
A Italia han recomençat gestions pel Pre
sident del Govern per a posar d'acord en quant
a la propaganda a fascistes i comunistes. ?Tin
dran l'éxit d'altres vegades?
I per acabar; a l'Alta Silésia la tranquilitat no
es encara complerta, com era d'esperar amb el
compliment deis acords de la Comissió inter•alia
da; a Russia s'ha decretat una gran movilitza
ció de quintes; el PrIncep hereu del Jap6 ha vi
sitat al Papa; i el dia 28 del corrent es posa
rá la primera pedra per Pecliflici de la futura
que tant

Biblioteca de l'Universitat de Lovaina.

ONESELP.

Juliol: «La obstinación de los patronos. Mez
quindades de las Patronales!», el dia 8: «Nos
defenderemos! Los patronos, nuestros enemi
gos... Vamos a la lucha», i el 16, dissabte pa
ssat: «Somos hambres cabales! Iremos donde
Los patronos quieren continuar la gue
sea.
rra. iiAceptadall» sota aquestes capseleres una
literatura redactada en aquell istil peculiar
deis qui escriuen duent a la butxaca una star

carregada.

D'una banda aixó significa el fracás formi
dable del sistema de les repressálies, de la
politica del talió, que havia trobat tants par
tidaris. Una frase, singularment gráfica i
sincera ilustra aquest moment, al número
del 2 de Juliol d'aquell setmanari. Va dirigi
da a la Patronal metal-lúrgica i diu: «Y para
ser recompensados así
nosotros hemos ver
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tido tanta sangre por las calles de Barcelo
na?» Les repressálies, senyors admiradors de
la justicia de cantonada, no son gratuites.
Ara els executors voluntaris presenten la
factura. El qui vulgui saber els extrems de
la disjuntiva que plantejen, que's compri els
tres darrers números de «Unión Obrera».
D'altra banda, al sindicalisme barceloní es
realitza un deis fenómens caracteristics de
fassociació obrera: la conquesta, a cops de
gosadia, de la dictadura de la mas,sa, per un
grupu
essent

agressiu. Aquest grupu
primer afavorit deis patrons,

comença

estemor
dits pel grupu dominant anterior. Quan la
gent nova ha guanyat, quan es sent for
ta, es gira contra els patrons i els hi planta

?A quí somriuran ara amb ses simpa
ties, els amos? La revolució, la competéncia
industrial i comercial (tal com sona) son
amenaces remotes que
invoquen (núm. del
8 de Juliol) peró la de la movilització altra
vegada de tots els obrers en un sol front és
un fet que és molt possible que aviat ens hi
trobem. «Ay de vosotros (ibid.) el día en que
cara.

TODOS LOS OBREROS

(en

versaletes

a

l'original)

buenas no nos dareis
lo nuestro.» Vet'aqui: sota bandera Lliure,
el sindicat únic arrenglerat altra volta...
Qué succehirá, dones, ara? De quin cantó
es girará l'autoritat? «Las
autoridades ,jus
ticiosas (textual) habrán de declararse neu
trales y aún tendrán que ponerse a nues
tro lado» (8 Julio]). El que faran, no ho sa
bem; peró una cosa és certa.Que la nova ac
titud del Sindicat Lliure trenca, desfá, esvaeix
nos

convenzamos

certs

que

homenatges,

a

certes

popularitats,

cenes

l'ames triomfals de Vencedor de l'Unic, que
resulten ésser alló de sic vos non vobis.
Han fallat, dones, tres coses alhora: la tác
tica de les repressálies; l'associació obrera
bien entendida; i la politica deis agents del
centralisme. Triomfen els principis de l'ordre
natural de les coses, en dites tres esferes.
Tal cm triomfen les lleis naturals quan un
vaixerl es perd per un seguit de maniobres
temeráries.
De la fallida de les represshlies i del cen
tralisme s'en alegraran les persones amigues
de la Llei de Déu. La fallida de fassociació
obrera bien entendida, seguint a la de la mal
entendida, ens porta a una conclusió més iné
dita, peró també dictada per l'amor sincer a
aquélla Santa Llei. ?Es possible que mai cap
sindicat obrer bagi gaudit de majors simpa
ties, de més franca adhesió, de més escalf de
les autoritats, de més benevolensa deis pa
trons, de més gratitud de les persones mori
gerades i adhuc religioses (salvat l'escepti

cistne d'uns quants, entre els quals jo eln
a l'extrem d'ésser saludat ainb
al
un ah! libertador i amb el respecte degut
professionalisme sincer que ostentava el Sin'
dicat Lliure? Dones, bé. Ja ho veieu: en
poques setmane,s Barcelona es troba situa
da en posició semblant a la de 1919 ser
ta l'hegemonia anarquista: «No sonreiros
por mucho tiempo. Se acercan los gras"
des momentos transformadores... Ya hemos
abierto los ojos... Oh, sí, iréis encendien
do hasta millones de millones de calorías la
cólera del pueblo que cuanto más ronca Y
sorda y contenida más fuerza tiene de ex

compto) fins

plosión

y

expansión.» (16 Juliol.)

Ja vaig dir-ho en altre loe no fá gaire:
No s'ha inventat l'associació obrera per a nos
tre clima: s'ens pugen rnassa depressa les
sangs al cap. Que no és arreu del món altre
cosa que un instrument de guerra al servel
d'un ideal cismhtic, m'en vaig
que per nostra terra és un producte
exótic i terriblement nociu, ho veig tan chi?'
com
segur veu hom el perill si engoleix al"
gua glaçada un vianant suat, si entra ?ágil°
freda en una caldera roent.
Peró resultant impossible que a Catalu
nya els obrers obtinguin per majá deis Si
dicats altre cosa que un raig de bales, la'
presó, el robatori infame de ses suors per lea
cotitzacions i multes, dejunis per vagues 1
locauts i la llur destrucció moral i cristiana'
a canvi d'unes pessetes que
qualsevol vaga
l'obrer
o crisi els fa deixar—impossible que
sinclicant-se, resoldrer cap necessitat
veritable, fa aixl, gravitar aquí més
en nitres loes sobre els amos la responsr
bilitat pel benestar deis operaris llurs.
Patrons industrials de Catalunya! Pletat
pels vostres obrers: jamai treballadors de ea
part del món arnb menys raó i motiu
veuen
afligits per tribulacions, tortures 1
perills més negres. Redimiu-los d'aquesta
vatgeria, d'aquesta demencia sagnant que er
esclavitza ara sota un color ara sota un

convencenperó

eneaque

(1) Resolgueu el problema cadascú
vostra. Peró sapigueu que tan sois DO'
us pot dar la Ilum i la energia per a la
tre.

casa

re's,-

tauració, urgent, indispensable, alhora de
vostra fundó patronal i de l'orclre públic.
R.

RUCABADO.

DemIncia
que ha fet catire pels
9
Barcelona víctimes
i hombes des
27
fins avui 19 de
mes i deu
c°1
nes mortes i 29 de
ferides. Aquesta sang, vessada
traidoría está clamant al Cel!

(I)
sagnant
del
'arrede
d'atemptats
dies) Pers°Juny
Juliol, (un
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vei de la Patria. Seré

.295nbicions
I vanitats

La candidatura d'En Ricard sortí triom

Jo m'obriré
canti, diu En Ricard, quan al
"
parlava de la seva exagerada ambició.
L'unie ideal d'En Ricard és ter-se ríe i
Po
"lar. Moltes vegades ele andes es
pregunten:
cc" és
Possible que ltagi obtingut un carrec
tan iNportant i
que freqüenti les cases de
les
Personalitats més 12-lustres? I és que no
saben que per
En Ricard no hi ha rés

Quan considera

'flobstaele

que una persona es
per obteni', un favor o bé UnGa

rree, saP combatre'l

sense que ning4 s'aclara
és l'inspirador de la campanya difa
%tarja. De vegades ele diaris de moraiitat
dubtosa li prodiguen elogis i posen de rdleu
Relfs mérits.

que eh

Mai ningú ha llegit ni

Ricard,

un

petit article de

pera tothom diu que escriu tan
i que és
un gran pensador. Ehl mateix va
tei.yint-se la corona immarcessible. de la glo
ria. (Mari
visita un poderós branda
de

`u

ya

radukció
a

i arrossegant-se

com

un rep

fant de les urnes. Ja era diputat. Podía anar
al parlament i c,aneixer d'aprop les persona
litats de més relleu del nuín palitic.
Els amics esperaven que En Ricard inter
vingués en algún debat trascendental, pera
aquest dia no arribava. Esperonat pele amics
feu un llarg discurs i obtingué un fracas so
r011ÓS. La premsa el censura durarnent i ele
diputats es befaren de la seva petulancia.
El seu prestigi minva. La gent s'aduna que
no era sinó un ambiciós, un !tome buit inflat
de vanitat. Com que de l'arbre caigut tothom
en fa llenya, aviat els diaris publicaren totes
les nialifetes d'En Ricard. Se sapigueren fets
tan abominables que, avergonyit, fugí de la
ciutat.
Aquel !tome tan vanitós, a,ssedegat
bicions i de riqueses, vejé amb gran dolor
que el pa,lau que havia bastit damunt la mo
vible arena de les 17-lusions, anava rapida
ment esfonzant-se. El son cor emmalaltí. Fu
gint deis homes que coneixien els seus man
camelas i la seva feblesa, ana a raure a un

encimbellant-sc. Quan "° petit
es
tenen ales per a Poder volar cal arrwse
mins
gr-ee. Per En
Ricard les idees i les convic
cava
ciens no
tenen cap valor. No compren el sa plien

"ei

poco

ni

a

poc

l'heroisme.

No

amb els homes
es sacri
comú. Per ell tot té un valor
4teriai. Quan parla amb creients és creient
quan conversa
amb escéptics és escéptic. Es
je 448
que poden
satisfer la seva ambició
seva
vanitat.
El
matrimoni
és un negoci.
1 (lid
que trobi una
dona ben rica,
l'estima per obtenir la seva ma. fingirá
L'amor
Per la
gent sentimental i cursi. Eh és un
kiffi Practic. El diner és el seu déu. Quan
que

treballen
fiquen pel bé

per un

creu

ideal noble i

,n•
:7117

éqUe

liso
e

,arnuntegat Torea

%u sera

I: 147a

4bastar

or, pensa En Ricarcl,
Meit. Ele homes m'admiraran i
tots ele honars que ambiciono.

feu saber als andes que li havien ofert
acta de
diputa& Ja sabezt, digné, que les

or

," ocupacions
'esPutx,

cm

per() vui

energies i la

retenen moltes hores

sacrificar-me i posar les
intel-ligncia al ser-

meya

diputat si vosaltres

m'ajucleu.

poble muntanyenc. Passejava pchs

ca

solitaris de les muntanyes i quan evo
el son passat tenebrós, ele ulls se u om
de llagrimes.
Una tarda, a posta de sol, quan sartia de
casa troba al carrer un capella. Aquest en
veure'l li digné: Ricard, que no cm con,eixes?
—Ah! cts tú, Lluis! Mai hauria cregut ,tro
bar-te en aquest poble tan miserable.
Alzaren conversant antb una gran cordiali
tat i en arribar a un prat molt verd que hi
ha a les afores del poble, els dos andes s'ameie
ren sota els pollancres, damunt
l'herba [lon
ja i ;tumida.
En Ricard u contá fil per rauda tota la se
va vida.
—Ho veus, (ligué ?atoasen Lluis, com els que

s'enlairen
cauen

empesos pel vent de

desplomats

a

terra.

l'ambició:

Quantes vegacles

nehavies dit que tú arribaries més antunt
que jo. T'has equivocat, amic. Exerceixo amb
una gran humilitat el meu sagrat ntinisteri
i la gent m'estima. L'anzbició i la vanitat fan
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pujar molt depressa els homes, pera com que
no tenen forw per a sostenir-los, una petita
rentada ele fa caure.
—Com pots viure ignorat deis !tomes?
—Jo no espero res deis homes. Jo treballo
per la salvació de les ánimes. Vise alegrement
amb l'anima asserenada i el cor pié de pau.
Aquesta és la millar riquesa, amic meu. Si
haguessis c,ontinuat triomfartt, de que te
hauriert servit tots els hanors i totes les va
nitats, sí perdies l'anima. La vida, Ricard, és
molt curta i la eternitat és molt larga.
—Jo Italia que ele h,ornes parlessin de mí.
—Ah! que ets innocent, Ricard. D'ençá que
Déu creá el primer home, quants milians de
homes han passat per la terra! Son inconta
bles, Veritat? I diguem, qui es recorda d'ells.
Escrivim un article, un libre, pensant que
tot el món parlará de nosaltres i quan morim
tot resta igual i els homes ens obliden. La hu
manitat només recorda el nom d'un petit
estol de grans !tomes. Quan müs i mils de li
bres s'han publicat que mai ntés tornaran a
Ilegir-se i potser llurs autors creien que ele
seus noms ontplirien el món de glaria. Ningú
sap que jo existeixo, pera faig el bé que puc.
L'home que té talent no té necessitat d'es
bombar ell ntateix el merit de les seves obres.
Si ets bó i intel-ligent el món ja s'adonará
de tú. El triomf és rnés llunyá, pera és defi
nitiu. Que en treieu d'enganyar la gent si
tard o d'hora heu de caure? A l'hivern tots
ele arbres s'assemblen, pera quan la prima
vera arriba, ele molts resten amb les bran
ques nues i els que tenen bona saya es tei
xeixen un vestit de tulles. Així son els ho

les estrelles i meravelictr el món amb ele seto
ccmeixements profunds i no ho feu, car no
eterna.
es preocupa sinó de la nostra salvació
intel-lec
Be está que l'home enriqueixi el seu
te i domini les arte i les ciencies, pera que
del
no oblidi mai, amic meu, que les portes
cel només s'obren .amb una chau que s'ano
mena

virtut.

—Creus que no puc haver esperança de re
començar la meya vida?
----Sí, pote tornar novament a la ciutat,
mai et plau, pera no siguis vanitós si no volt;
caure norament.

Tots ele !tomes son necessaris a la societat
per humils que siguin. Tú pots ésser útil
també, si no et deixes dominar per l'ambició.
Treballa amb noblesa i si triomfes, con' que
haurás triomfat noblement, ele homes t'ad
miraran.
No trctspassis el limit deis teus caneixe
mente. Si ignores una cosa apren-la, pera no
facis veure que la saps, car la gent docta ri24rá de tú. Enforteix el teu esperit. Un 10124
amb l'espera fort és invencible. Apren
mirar cap endintre i reculle't humilnwnt
el santuari silenciós de la conciéncia. Medita.
No creguis en els homes que no mediten, e4r
aquesis viuen inconcientment. Sigues esPi"
ritual. No temía el dolor, car el sofrinteftt
enforteix el nostre cor.
—Oh, Lluis!, va dir En Ricard, com
els teus ccmsells. Potser és la primera 've'
gada que he sabut qué cosaés emoció.
E nt creía arribar més amunt que tú, pera
luiw
et veig tan alt, que mai on tú ets

agroxo
ría portat l'ambició.

enganyar-nos un quant temps,
quan és hora de fruitar, o sigui, de de
mostrar amb fets la força de la intel-ligIncia,

mes:

vodran

CIVEF>A.

pera

fruiten Sin() ele

no

—1 estás

que porten la vida dintre.

satisfet d'ésser sctcerdot?

—Molt. Certarnent que exercint altres ca
hauria obtingut més gu,anys i més ho
nors, pera a mí no cm preocupa sinó l'oltra
vida. Jesús, coneixia ele secrete inexcrutables
de la naturalesa, era la mateixa sariesa i no
obstant no ene parla sinó de les coses del
cel. No va venir a fer homes savis, sinó a
salvar animes. Hauria pogut parlar del sol i
rreres

L'aparcería

com

fór

mula de participació
en els beneficis
Tots ele qui creuen en l'eficácia de les YO'
mules legals, receptes econbmiques
vencions estatals per a resoldre laqiie"
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social, igual

que un enginyer o bé un arqui
tecte es fia resoltament de les combinacions
de les Beis
fisiques i matemátiques, vetaquí
que proposen d'anys
ha la participació del

obrer en els beneficis per a que es torni
del, respectuos, treballador veritable i s'aga
ft als
interessos de l'amo com amb mirament
ProPi. Al propugnar aquesta fórmula de pro
filaxia social, jo em penso que s'ha oblidat
massa que en l'agricultura (i no a Catalu
"a solsament) anys
há, centuries há que hi
está aplicada
per rinstitució de l'aparceria.
I si ha
donat eficalos resultats, avuí, no obstant,
noha Pogut evitar seriosos conflictes. Encara

diré rnés: constitueix Yesca (junt amb la ra,
base« morta) de bona part deis conflictes so
eiaLs agraris de Catalunya.
A Castella
la participació en els guanys
de la
terra, és arreglada amb la fórmula que
ea
diuen de les addicions proporcionals. Din
tre

l'explotació agrícola, cada servei comen
le.ht Pel
mayoral i acabant pel zagal, en or
dre
gerárquic, té assenyalat un tant del
fruit: general
s'arreglen per fanegues
Per
tractar-se de cereals, fixe i invariable.
Oi més: per
addicions proporcionals, guanyen
Un
tatnt per cent del que el blat produeix
Per
fanega. Així, si elmayara/ té consignat
set, i la fanega produeix deu, li tocaran se

tanta fanegues. Pa sso per alt l'efichcia d'a-.
Tlesta fórmula, vella ja a Castella, de la par

tleipació

del pagés en els guanys o beneficis;
Pero consigno
que no ha pogut evitar el
gran corrent
imrnigratori i que el pagés cas

t'Oil

es
tornés bona part socialista.
La riostra
institució d'aparceria la cree su
perior an el
sistema castellá de les addicions
1)1'°15orcionals.
Penso que no és, ara avinent
de
discutir i dilucidar si l'aparceria 'és una

illodalitat

del contracte d'arrendament;

senzill contracte d'arrendament de

vels;

bé,

o

bé

ser

com vol el Códic civil espanyol, un
de societat. Sigui com sigui, o el que
sigui, en veritat, coloca i tracta el pagés par
Cer
copropietari i Ii deixa les regnes
folgades per poguer treballar amb
uertat, donar aplicació al seu esperit d'iniciativa; aguantar a l'abric d'usuraries exPlo
o

00.ntracte

la.trglies

tacions la seva dignitat, i li crea un centre
vivíssim d'interés per aplicar-se afanyosa
ment al treball i augmentar els guanys.
Per totes aquestes raons és evident que ha
complerta la seva fecunda missió social l'a
parceria havent hagut una forta inlluéncia
en el régini de la nostra propietat. Malgrat
tot, l'aparceria está en crisi, i no sé fins a
quin punt pot modificar-se, sino és estrafent
la absolutament, per a,contentar les aspira
cions d'avui deis nostres parc,ers.
Car aquests, estudiant la seva táctica de
combat, deixen endevinar que no van a una
major participació en els beneficis, sinó a
l'apropiació total deis fruits. La seva táctica
consisteix en acumular sobre l'amo la major
suma de les despeses de l'explotació i a re
partir-li la menor part de beneficis. En una
paraula; a treure's l'amo d'entremig, i anar
sois. L'ideal immediat d'ells sembla que és la
substitució de l'aparceria per l'arrendament,
amb un cánon anyal fixe. Després d'aixó el
que vindrá ja ens ho diuen prou certs con
[lides d'arrendataris, plantejant el problema
de l'arrendament colectiu, com per exemple
la deis arrendataris de les hortes de Valls.
L'aparceria ha ocasionat la major part deis
conflictes socials agraris a Catalunya, jttnt
amb la rabassa morta de la qual en parlaré
un altre dia. Aixó ens
ha de fer pensar a
tots dues potíssimes coses: primera: els con
filetes més greus que els d'ara, que portaría
l'implantació del régim de la participació en
els beneficis, en la indústria; i segona: que
quan l'home en el seu proisme no hi veu un
germit o bé un col-laborador, sino un enernic
que vol vencer en la lluita per la vida en
virtut deis drets ala vida, segons l'ideari
anarquista, les millors lleis, les més justes
fórmules socials fallen en la realitat.
Per aixe, hi ha que comencar per la res
tauració de l'esperit crista en la nostra gent,
per

ofegar els odis i rencors i per tornar la
acabat, tot lo altre vindrá

pau als cors. En

naturalment

o

s'ens donará de més

a

inés.

Angel GRAU.

CATALUNYA SOCIAL

així,

Els segurs socials
L'Estat pot omplir una doble funció en
materia de segurs socials: estimulant el fo
ment del mateix initjancant la creaci6 de
organismes adeqüats, com el nostre Institut
Nacional de Previsió, com la Caixa Nacional
d'Estalvi i Retir, de Bélgica, rodejant el se
gur de privilegis i d'exempcions, i arribant
fms al sistema de la llibertat ajudada per
medi de subvencions al segur lliure i volun
tari; o bé, establint el retir obligatori.
El primer sistema fou l'adaptat per Bél
gica en la Ilei de 10 de Maig de 1900, refor
mada a 20 d'Agost de 1903; per Italia en la
Ud de 17 de Juliol de 1898, reformada els
anys 1901 i 1904; i per Espanya en la llei
de 27 de Febrer de 1908, constituint l'Ins
titut Nacional de Previsió, suara reformada
en el que diu referencia al segur de vellesa.
En el segur obligatori l'obrer deu ésser
assegurat, o deu assegurar-se, essent distints
els sistemes segons en els mateixos intervin
guin l'Estat, el patró o l'obrer, o bé, els dos
primers sense el concurs del darrer. L'Es
tat que més lluny havia arribat en el retir
obligatori, ja abans de la guerra, fou Ale
manya. Ja l'any 1883 (1lei de 3 de Mare, mo
dificada en 1892, 1900 i 1903) inauguaba
les assegurances obligatories establint la de
malaltia; l'any 1894 fixava les bases del segnr
en matéria d'accidents del treball; i l'any 1889
completaba l'obra establint els retirs d'invali
desa i vellesa. I recullint tota aquesta tasca
en un sol cos
legal, el dia 11 de Juliol de
1912, publicaba el Cédie d'assegurances so
cials, format per 1,805 articles, més els 104
artieles de la llei introductoria del mateix.
També Anglaterra anava 1)el mateix ca.mí
amb les seves lleis de 1 d'Agost de 1908 (Old
age pcnsions) reformada en 1919; i amb la
Naticmal Insurance Ad, de 16 de Decembre
de 1911, que compren el retir obrer obliga
tori contra la malaltia. rinvalide,sa i atur (in

eornpleibt)

.

I l'experiencia s'ha encarregat de demos
trar que, realment, l'única forma d'asseguran
ea eficae és la que s'estableix amb el ca.rac
ter d'obligatoria. Mr. Varlez, en el seu Ra

pport al Segon Congrés nacional de retirs

obrers

(Pais, 1905) feia

notar que

a

Bél

gica, a pesar de ra.mbient favorable que en
dit pais tenen les" institucions socials, el sis
tema de la llibertat ajudada no havia pro
duit resultats beneficiosos, fins

a

rextrem de

que el Secretan i d'un Sindicat obrer de Gant
deja que deis mil dos cents membres que in

tegraven la corporació, tantsoLs en cotitza
ven cinc pel retir obrer de vellesa. Tant fou

que

en

algún

ram

determinat del tre

ball (com el de miners) ja s'hagut d'arribar

regisme obligatori mitjanlant la corres
ponent Ilei especial.
Davant d'aquest fet, el retir lliure va
al

essent deixat de banda per totes les nacions,
que dia per dia es van eonvencent de que

rasseguranea lliure és el regisme de la lliu
re
imprevisió. A Espanya, per exemple, se
afirma que, comparat amb el d'altres Estats,
ha sigut gran l'éxit de rInstitut Nacional de
Previsió
a

pesar

en

la

propagació del retir 'hure; 3
en veiem les conseqüln

d'aixé, ?on

cies? Per aixo hem d'arribar sense vacilacions
sera
a la conclusió de Mr. Jay: el retir obrer
forçós o no será de cap manera. Si es deixa
a l'obrer en llibertat per assegurar-se contra
cinc riscs distints (ele més usuals i corrents,
admesos avui com els básics de les assegu
rances socials:
malaltia, vellesa, mort, acci
dent, i atur foreós) no ho fará, primer per
qué el jornal no li permetrá, i segon perqué
ncy-té el sentit de la previsió.I si la cosa es dei
xa a l'esperit de caritat del patró, tamPoe
ho fará; l'experiencia, prou ho permet as.se
gurar, per

desgracia.

Per lo tant, si l'obrer ha de restar O
rantit contra aquests possibles riscs, no Pot
arribar-hi per altre camí que pel de l'impo
sició de l'Estat, imposició an ell mateix (per
la funció de tutela social que li pertoca).
imposició an el patró (per una munió de
raons que neixen de la relació d'aquest amb
els seus obrers), i fins imposició en els ala'
teixos obrers si les eondicions económiqueS
en que viuen els mateixos ho permeten.
En la distribució de la cárrega es on ha dL
anar-se amb un tacte i una delica.desa sens
limit a l'efecte de no ferir els principis de
justicia. De vegades, és l'Estat el qui ex
clusivament soporta la cárrega del retir; per

exemple,

a l'An,glaterra mitjaneant un
pensions de retir. De vegades, re"
cau robligació d'atendre el risc, exclusiva'
nient sobre el patró, com succeheix genera"

tema de

ment

en

els accidents del treball. I altros

vegades, la eárrega es reparteix entre el Pa'
tr6 i l'Estat, com en el sistema adoptat sus
ra establert a Espanya en rassegurança con
tra el risc de la vellesa.
De totes maneres, creiem convenient i
líssim en tots aspectes que l'obrer

uti"

auxilat

intervingui en rasseguranea, ja sigui reit
janeant una intervenció foreosa, ja majan
eant una intervenció lliure per?) fortamen.t

estimulada. Així no deixará mai el reti.r
obrer el seu carácter social per esdevenir
obra rnerament benéfica,
una
Josep M. GICH.
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CAPTANT PELS SAVIS RUSSOS FAMOLENCS

—Una almoina pels intellectuals de Russia, víctimes del counisme
m
que
meteixos han predicat.
—a„. —Tingui; peró, quan el comunisme estigui implartat a tota la terra, on
Irán a demanar
almoina els intellectuals?
„
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FETS I IDEES

A_MNISTIA,
Tenitn seguretat que si novament Don Qui
xot aconsellés a son lloctinent sobre gover
nament d'una peninsula, ho faria respecte
l'us de la vara de la justicia i el control mi
sericordiós, de faieó análoga a la que nos
altres anern a expresar-nos.
Quan se Huna per un noble ideal i inclús
s'arriba en defensa d'ell a les actituts ex
tremes, violentes i heroiques, bé está que el
vencedor, sostenidor de punts antagónics deis
del vencut, si momentáneament es veu pre
cisat a punir els fets del contrari per tal
de defensar-se i enfortir el principi que re
presenta, després es llenci en bracos de l'o
blit, i fent honor tal volta a l'ardidesa del
contendidor, no solament perdoni, indulti,
sinó que vagi Inés enllá i esborri el pa.ssat i
per l'amor i la pietat atregui a sí l'adversa
ri. Vet'aquí que justicia i misericordia es fo
nen

en

aquest

cas.

fets concrets: Un escriptor 19a
beja lletres de motilo; el seu éxit és la grolle
ria, el voca.ble groixut; la seva tesi, la injú
ria.
haurá ideal noble a la seva causa?
Dones fem quan ve una amnistia per de
lictes politics i socials una distinció: Aquell
que hagi combatut amb fe i noblesa que In
Anem

ara a

entri, peró

no fem la misericordia empara
dora de la bretoleria.
I diem aixó davant d'un cas recent. Del da
rrer

PERO MEMORIA
quedat excluit per causa del procediment
escriptor jove i ateneista del Ateneu de Ma
drid. Posteriorment s'ha fet una campanYe
per fer-lo compendre a la grácia de rana
nistia.
Per el tal escriptor em dedicat les ratIlei
d'abans fent-lo mestre de tota bajania, ped
consti que té deixebles. I la gent s'emba.
daleix davant la prosa descarnada i descaradL
i els proclama genis i mártirs. No ho saben
veure.

Al nostre entendre aquests lluitadors (?)
son ni politics ni sociólegs; son uns poc&
n(
ven rgonyes i uns bruts. Comprenem que
qU
els tanquin a la presó, pero el menys
no

els duguin al borden, per higiene.
Altre cas d'altra especie: El Ministre dt
Foment ha manat sobresseir tots els exp6.
dients deis acaparadors defraudadors del co'
mú. Veieu una nova forma d'amnistia Pel
més que no se fi dongui el nom.
?Per?) és que l'honorabilitat pot concedir
se per R. O.? Per más que el Ministre
gui no ens oblidarem de les bones passadel
d'aquest noveaux i anciens rieltes, i els hi di.
rem un noni denigrant que
es troba a totg
els diccionaris. Que els indultin si volen Per?
que sapiguem de .primer que van delinquir
Es el tnenys a que tenim dret.
!Pobre vara de la justicia i com es doblega

jubileu penal concedit pel Govern n'havia

Juli VII.A.

Manca la unitat d'esperit i el cos social está desllorigat i no te unitat de
vida i es víctima d'oposades fermentacions. Per la qual cosa ha de variar el
concepte materialista, que ara domina, de l'Associació productora de
riquesa i de la vida de l'home damunt la terra. El fi determina els mitjans I
l'home ni es un deu, ni es una máquina. El restahliment del veritable concePtl
humá i cristiá de la vida es nessesari per a restablir el veritable ordre social
les actuals contusione económiques, que posen a la nostra societat en perill de
mort, pervenen certament en bona part de dificultats sorgides en la distribti
cío de la riquesa amb les noves formes en que aquesta apareix; peró també el
indubtable que corresponen a contusione espirituals, a errors de concePtl
sobre la vida humana i de les mutues relaoions deis hornee.
TORRAS 1 BAGES

(L'esperit

en el

problema

del

treball)
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seu apostolat, tots els governs en la seva
actuació, atemperin lliur conducta, car és de
plorable, tristissim i constitueix un espec
tacle Lamentable, que després de trenta anys.

el

ELS LLIBRES NOUS
PREOUNM ALS AUTORS 1 ALS RDITORS QUE VULGUTN QUE DO
NEN
COMPTE DE L'APAR1C115 DE LLURS MORES EN AQUESTA

SHOW,

BL,

QUE

ENS REMETIN UN EXEMPLAR.

COMUNISMO.—Ideario

cias Pronunciadas
Por el Dr. D.

en el

de las conferen

Ateneo de Madrid,

Santiago Estebanell

rinach.—Maclrid. Imprenta

y Su

Helénica, Pa

saje de la Albambra, 3.-1921.

en

El doctor Estebanell, abastament conegut
nostra capital per haver exercit el curat

d'animes
Urbs,

en una aristocrática parroquia de
fou trasplantat, diguem-ho així, a
Cort d'Espanya, fa ja ben bé un
ulenni, i allí amb el clima i el temperament
que
l'envolta ha escrit aquest llibre, glosani
de una
serie de conferéncies que pronunciA
a
l'Ateneu de Madrid, en plena efervescéncia

kla

sindicalista.

EL problema obrer és

un problema armó
de lluita sinó de pau; no d'odi, sinó
d'amor, ço és de doldre que quan ens referim
a
ell, mantes vegades incorreguem en radica
bine de llenguatge, que es presten a l'equi
vW i a l'error
i sobre tot és de lamentar que

no

en una

obra sorgida d'aquestes

mans

es

ve

n

amb la ploma que empunya verí i po
ilrnica politica. apassionada i quan menys
(1)°e
caritativa>) í que algú amb ingenuitat
41.anifesta ja ha calificat de «fruit de des
/4', tant més aixó, quan les alusions i atacs
en
ella
qüestions extranyes a
la sociaLcontinguts son
Apart
d'aquesta tara devem alabar
aJ
doctor Estebanell per l'esforl i bona inteneló de
publicar aquesta obra amb la qual
P.eivindica
i fa l'apologia de l'obra social de
I
manifestant que és hora ja de que
sublim doctrina continguda en la Encícli

existeixi una norma fixa i el católics no
marxin plens de valor amb un sol programa
i idéntica bandera a la conquesta del poble.
Dona idea del contingut del llibre la se
güent taula o index:
Introducció.--El problema obrer.—Es i no
deuria ésser, una lluita de classes.—Anvers
i revers.--Sindicats de capitalistes i sindicats
d'obrers.—Un manifest inoportú de la Fede
ració Patronal de Barcelona.—Les nacions
aludides responen.—La coacció del lock-out
anul-la els contractes individuals de treball.—
Genesis del comunisme.—Bases per a una
llegislació obrera.—Base primera: Prohibició
absoluta de tot treball en fábriques i tallers
als nens menors de dotze anys i ensenyança
elemental obligatoria i gratuita—Base sego
na: Prohibició absoluta de que les dones tre
ballin en fabriques i tallers.—Base tercera:
Tot home té dret al treball i mitjançant son
treball, a una reinuneració justa o sigui al
salan i
familiari la participació en els
tat deu intervenir directament en la regla
mentació del treball, especialment, fixant el
salad mínim familiar i a participació en els
no

beneficis,

creant un Banc Nacional de l'Es
tat Obrer i donant solució jurídica als con
fuetes entre patrons i obrers.--Henri George.

—Nostre comunisme.—Post Scriptum.
Contra ilostra costum en aquesta secció
fem punt aquí, no per donar terme a nostra
labor descriptivo-crítica del libre, sinó per a
continuar ocupant-nos'en en la prcqpera set
mana d'aquest libre el contingut del qual
estimem deu ésser analitzat detingudament.

ULIANICH.

.

Rerum Nooarwm, sigui

ve's

t1 qual

ensellYances,

tots

Corpus jUriS
els sociólegs en les se
un

totes les Animes nobles

en

Aquest
passat

número ha

per la censura

•
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D' a ei d' allá
«La Guerra Social», que és un orgue més
que possceix el partit comunista obrer, pu
blica en son darrer número una editorial
que titula «Nosotros, con los moros.»

iHome, gracies a Déu!, pera que tingui
eompte el Soldá de Marroc amb restada deis
nostres comunistes. iEll que té per en sol
un número de senyores que passen d'un cen

tenar! iAbaix els latifundis!
* * *

D'enca de la puja del pe a Madrid que el
d'aquest anide de primera necessi
tat se'n resent, i diu que es fabriquen una

nocent i

patriota

que l'invers: «iMori el

Cid

viu!»
Per cert que després per esvair tota por
és va tencar la sepultura amb tres claus.
21 les altres quatre que se n'han fet?
*

*

*

congrés feme
internacional
de
ní orgaznitzat per la Lliga
dones.
Sembla que la presidenta és deuria norne
liar Eva; puix, no, senyor; io vida paradoxal!,
es diu Amdams.
A Viena s'e.stá celebrant

un

constan

quantitat

de pans que abans.
ha
tingut
la pensada de publicar
Un diari
notes estadístiques de les barres que es feien
menor

quan el Govern. subvencionava les
les que ara existeixen.

llegues

i

Les dades pera adoleixen de incertitut, per
qué s'ha de tenir en coinpte que si hi han
menys barres, és perqua ha sortit molta gent
a estirrejar... i és natural, no son a Madrid.
*

La

policia

* *

detenir fa pocs dies a la
«Escuela Nueva» de la capital espanyola uns
professors titllats de llibertaris.
La direcció de l'establiment docent protes
ta i diu que sempre s'ha tingut cura a la
casa

va

de mantenir

una

neutralitat d'idees

exa

gerada.
A
seves aules han sentat mestratge des
«id Noi del Sucre i En Pestana, fins el Ves
comte d'Eza.
iVescomte? 2Noi del Sucre? Ves amb

eompte, Mí, que no estan bé certes reticén
cies, ni tampoc certes col-laboracions.
*

*

*

Els moments sentimentals son sempre te
mibles; suara amb inotiu de la traslació de
les despulles del Cid a Burgos un entussiasta
va dar el crit de «iVisca el Cid mort!»
De totes maneres sempre aixa és més in

*

*

Ajuntaments d'Espanya on hí
regidors
ha
socialistes s'abroguen aquests
el paper de critics i de Catons, que és cosa
En els pocs

fácil i vesteix.
Pera, en els Ajuntaments que, fora d'aquí,
tenen conquerida la majoria de vots els so
cialistes, demostren que, efectivarnent, ho
fant molt pitjor que els altres partits.
A Milh (Italia, per més senyes), fa set
anys que ella gobernen el Municipi; l'anY
1914 devia aquest 20 milions; ara en deu 144.
El servei d'incendis que costava aleshores
menys de un militó, ara en costa més de deu.
1 tot el

dernés,

per Vistil!

El president de l'Ateneu de Madrid, que
s'escau esser el cornte de Romanones, esta
fent gestions perqua aviat els deportats su
cis de l'entitat cerebrista tornin a ocupar ek
seus sillons.
Es veu que els sillons els anyoren.
* *

pot eixir anib
atropellen els transeunts
amb boges velocitats.
Ara diu que imposará muntes de 500 Pe"
ssetes als transgressors i si no volen regular
la marxa l'empendrit a trets amb els xofers.
Bé, aixi) rai, els xofers es faran d'un Sindi
cat oposat al del senyor Millán de Priego...
El

Director, de seguretat

els automóvils que

no
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NOTICIARI
Acte social

a

Olesa

El diutnenge, 17 del corrent mes, va tenir
lioe a Olesa de Montserrat la inauguració del

Circol d'Ectudis,

allí canstituit.

Atnb aquest rnotiu es va celebrar un con
eorregut acte de propaganda social en el
que
prengueren part els nos-tres amics doc
tor L'oyera,
Director de A. P., Dr. Gich, se

nYor Barlía i senyor Roca. Tots
ren Parlaments

hi,

pronuncia

i eloqüents. A l'acte
donaren forga relleu la concurréncia de
aOrfeó Montserrat» i uns treballs
Ilegits per aventatjats joves de la
sucosos

els monts de l'Estat. La repoblació deis ma
teixos que 'es urgentíssima, i la c,onservació
de la seva riquesa arbórea, haurien de preo
cupar molt més a dit Ministre i els seus su
bordinats.
—La Gaceta del dia 15 del corrent mes
el R. D. aprovant el Reglament de
les Caixes col-laboradodes deis Retirs Obrers.

publica

----A Saragossa acaba de constituir-se la Cai
de Previsió Social Aragonesa, mercés a la
forta col-laboració patronal i el noble patri
ciat aragonés.
xa

—L'Escola d'Infermeres de l'Escola de la
Dona que treballa, organisme de la Caixa, de
Endrecem nostra coral felicitació a l'amic Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha co
Francisco de P. Badía, ánima de robra social mencat el curset preparatori per ams estudis
ulangurada, i demanem molta constancia als d'infermera del Montepio de Santa Madrona,
elements
ben valuosos que integren la ma
el qual continuará donant-se en el local de
tejxa.
la própia Escola (Baix de Sant Pere, 1, 3
i 5), els dimarts, dijous i dissabtes, de set
—De «Acció Popular».—La Junta de Go
a vuit del vespre.
Irern d'Acció
Les persones a les quals interessi coneixer
Popular elegida recentment ha
visitat al senyor Bisbe per a testimoniar la el pla d'estudis, els drets de matrícula, i els
tnéss
altres aventatges i facilitats que ofereix el
fervorosa adhesió
normes d'orga
nització social católica dela les
Institut a les senyoretes que desitgin seguir
Bisbat,últimament
Prelnulgades, i oferir-li la seva més decidida aquests ensenyaments, tant si viuen a Bar
coetPeració.
celona com a fora, poden dirigir-se a les ofi
L La
Junta Directiva d'Acció Popular, am cines de l'Institut, de nou a una i de tres
os, de
nomenar administrador de l'entitat, a a vuit els dies feiners i els diumenges, d'onze
clon Joan
Bastons, cosa
fa publicar per a a una, on tots aquests detalls els seran fa
general coneixement a que
cilitats.
tots els efectes admi
nIStratj
—Al Congrés de Protecció a l'Infancia
organitzat a Brusel-les hi assisteixen carac
El Fiscal del Tribunal Suprem s'ha cre- teritzats repesentants
1-1.
d'Espanya.
11 CO
el cas de posar fré al desbordament
"e
—L'Escola
Elemental
del Treball ha orga
grolleries que empestifen tota la nació,
nitzat un Curset de Humanitats i Cultura
quin efecte
excita el zel deis seus subortli:
"Itta Der a
general\ obrera que acabará el dia 2 de Se
que, fent us de tots els medis
les
tembre.
l'auxili
de
atribucions
legals,
i
amb
es
autoritats governatives, s'acabi amb
—La Confederació d' Obrers Católics de
aqueixos abusos que t,ant mal fan al Poble. Llevant ha dirigit un Manifest al públic pro
Comisió Mixta del Treball, de 13arce
testant de l'indult concedit als acaparadors
'"P,a, ha prés, entre
i exportadors que amb els seus abusos porta
acords,
eLs se
altres
guents:
ren la fam al poble,
de la puja
,Establir una oficina técnica i altra admi deis arancels amb danyprotestant
deis consumidors, pro
nistrativa.
testant de l'abandono en que es troben els
les resolucions del Comités Pa
obrers faltats de treball, etc., cte.
arl5 respecte
a salaris mínims i reclama
-nns
—La Confederació Nacional Católica-Agra
Patronals.
Acecinar
ria
ha sol-licitat del Govern que s'aplaci per
el
Ierent als sous dictamen de la PonIncia re- mig any, com a máxim, raplicació del regis
del treball femení.
me de retirs obrers als treballadors del camp;
Ministre de Foment ha dictat vares cosa ja prevista a la primera base tansitoria
`lisPosicions per a minorar els pasturatges en del R. D. de 21 de Mire de 1919.
-

lotes

rii.C°Ufirrnar
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CATALANA

PIAR CA

DEPOSITADA

G1IAN

CEVIERIA

ESPECIALIDAD

en del"'
blanden"' be
chas, candelas Y todo lo
concerniente al ramo de cerería. elaborado con toda
Ep. rfecciOn al pepo. tt m (e
ygusto de ceda país en
RAS F URA S DE ABEJAS para el CULTO CATOLICO,
•Sin
y con buenas mezcles de verles clama y precios.

'

wad&

humo, olor ni

BLANQ cerbán.•UEO
DE CERAS en

gran ercala, puras sin
CERAS AMARILLAS de todas proceden

das. Cerecina, Perafina, Estearina. etc.etc

ytra
FABRICA de BUJIASEsleáricas
pa rentes, bbincas

0.e.Rlef
CenoII
et,Ilande
de

le

40 Calle &la Princesa 40

QRI V41....

Teloroaa428

10e1n
Diple~

y colores de todas clases y verlos precios. Cirios
blandones estf áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Pxp•dlcloses a todos
los ponto+ de la
Peninsul• y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.* CLASE

Boyas

baleáricas

)4

5'9"

*1400

POR
2 Granda* premios

BARCELONA

45s0W

.\›

Princesa,

40 ANTONIO SALA Barceloila

Se remiten

Teléfono, 428. A.
de precios, y catAlogos, gratis.
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DEL

DR. R.

JORDÁ

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia
Condiciones especiales para trabajadores.
BOQUERIA,

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

INTERESSANTISSIMA
per

a

els

setiyors Rectors,

propietaris, pagesos, i Sindi
cats Agraris, es l'obra del
P.

CHALBAUD,

J.

S.

C218S Burgos

4.8 edició aumentada

LA

QUARTA EDICIÓ

MENT

«

BARCELONA

27 Wl•
ALSINA,

NOTABLE

AUMENTADA

DE

LA

DEL

Josep Llovera,

UNICA A

a

ESPANYA,

COMPLERTA I

Pbre.

COM

A

CONCISA

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

ACCIÓN POPULAR»
Baix St. Fere, 1, 3 i 5

:

Sociología Cristiani

CLARA,

Per demandes dirigir-se

Entrada

ACABA DE SORTIR

Dr.

sindicatos o

MASI

«

ACCIÓN POPULAR»
PREU:

7

PESSETf 5
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DE

GIA Urda.

CASAM'i

•-• 01•

PASAFtITJANA.
1.
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•
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SAIJA
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14.
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4

ONEJO
BOTELLAS MAL TAPADAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO
MENTE

DE

ENSENANZA,

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL

COMERCIO

irorma de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Prácticas
de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por

partida doble, aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
1,nercantiks. Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages

:El

ILenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos purámente
prácticos.—Taquigrafía.—Geograiía comercial. Lenguáfonos.
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LLET CONDENSADA

PROVEU-LA

ES

LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

-1

DA.

T1ci--iTz,_1^1.
COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Linea de

Méllea.—Servicio

Cuba

21, para Habana
Gijón y Santander.

Corufla el
ruda,

y

memmal

Rellene], de

Veracruz. Salidas de

Bilbao el

Veracruz el

16

17. de Santander el
de

y

Habana el

Línea de Buenom Ai MG—Servicio mensual saliendo de
4, de
Barcelona el
Para Santa Cruz de Tenerife,
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el
Aires el (lía 2 y de Montevideo el
3.

New-York,

Linea de

Málaga

el

bana el

28

80

de

de

y

de

Cádiz

Indicadas

para

de Africa.
en

Regreso
Je de

7.

viaje

el

de

cada

en

el

de

5

ines,

de

y

Bliene°
26. d°

Valencia el

Veracruz el

27

y

1'

el

Cádiz

desde

regreso

25. de

cld'
el 20Y
para C'Y

de la Hiv

Now-York.
Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 "
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palrall
para Sabanilla,
Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Pueril°

mensual saliendo de

mes. para

Salidas do

Cádiz

Las

Colón el 12

Barcelona.

y

Fernando

el

occidental

16 de

Habana,

Canarias,

Línea
de

Cádiz el
y

Puerto Rico

Rico.

Méllco.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el
New-York, Habana y Veracruz. Regreso de

Cuba,

de Cádiz el 30. para
cada mes con escala

Yenezuela-Colomble.--Servicio

Linea de

Málaga,

y

Málaga
viaje

Gijón

19, de

20 de cada

Pdo.--Servicio mensual
Las

Palmas.

Regreso

de

Santa

saliendo

Cruz

Fernando

Póo

de
el

2,

de

Barcelona el

Tenerife,

haciendo las

de Ida..

Fernando

3,

2, de Valencia el

Santa Cruz de la
escalas

de

Canarias

de

Allcane

puertos de la

y

Palma

y

de

la

el

4'

coa"

Peninsell'

•

Péo el

2,

Braall-plara,--Sallendo

de

haciendo las escalas

de

y

Canarias

de

la

Península,

indicadas

en

el v111.

Ida.

Linea
Buenos

Airea, emprendiendo el
Canarias, Vigo, Corutla, Gijón,

Bilbao, Santander, Gijón,

viaje de

regreso

Santander

y

Corufia

desde Buenos

Vigo

y

Aires

para

Para Rio Janeiro, Montevideo
Montevideo, Sanos. Río Janeir°.

Bilbao.

Además de los indicados
tos

del Mediterráneo

Yas

salidas

Estos

no

son

vapores

alojamiento muy
tienen telegrafía
do. servidos por

a

lijas

servicios, la Compailla Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los ftller
New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Linea de Barcelona a Filipinaa. °11y

admiten
cómodo
sin

anunciarán oporunamente

en

carga en
y

hilos.

líneas

se

cada viaje.

las condiciones más favorables
trato esmerado, como ha acreditado en
También

se

admite

carga

Y

se

pasajeros,

y

su

a

expiden pa.sajes

para

todos

ComPanla_t

los

va1"9";

puertos del In1113

regulares.
to,..,,LASollo

I FRANQUtO

quienes la

dilatado servicio. Todos los

CUNGtit I mUu

1

1:11•1111b **o do
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